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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ζευγολατιό  05-10-2022 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ       Αρ.Πρωτ.: 7785 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ        

Γ. Παπανδρέου Ζευγολατιό 

ΤΗΛ. 2741360512  

      
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ»  
(AΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011366178/2022-10-05) 

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 163376 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει 

των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ». 

 

 Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τα κάτωθι είδη : 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

 

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 

1. 

Ψηφιακός Στατικός 
Υδρομετρητής Υπερήχων, χωρίς 
κινούμενα μέρη 1/2” (DN15), 
Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή 
ίσης του R400, με ενσωματωμένο 
ασύρματο πομπό μετάδοσης 
σήματος, με παραμετροποίηση 
και θέση σε λειτουργία αυτού 
στο πεδίο 

38411000-9  

τμχ 

8.000 179,50€ 1.436.000,00 € 

 

2. 

Συνδετικά ζεύγη ακροστόμια-
περικόχλια 

38411000-9 τμχ 
8.000 2,50€ 20.000,00 € 

 

3. 

Σφαιρικός κρουνός διακοπής-
σύνδεσης με σύστημα 
κλειδώματος 

38411000-9 τμχ 
8.000 11,40€ 91.200,00 € 

4. 
Αισθητήρια όργανα ανίχνευσης 
διαρροών κεντρικών αγωγών 

32441200-8 τμχ 
20 800,00 € 16.000,00 € 

5. 

Συσκευή ανίχνευσης διαρροών 
και μετάδοσης δεδομένων 
αισθητήρων, εγκατάσταση 
παραμετροποίηση και θέση σε 

32441200-8 τμχ 
 

20 

 

1.300,00 € 

 

26.000,00 € 
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λειτουργία αυτής στο πεδίο, 
συνοδευόμενη από κατάλληλο 
cloud λογισμικό ελέγχου 
διαρροών 

 

6. 

Αντικατάσταση παλαιού 
υδρομετρητή  

51120000-9 υπηρεσία  

8.000 

 

25,80€ 

 

206.400,00 € 

 

7. 

Έξυπνος υδρομετρητής 
ογκομετρικός 1 1/2” (DN40), 
Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή 
ίσης του R500, με ασύρματο 
πομπό μετάδοσης σήματος, 
συνοδευόμενος από ακροστόμια 
και σφαιρικό κρουνό με σύστημα 
κλειδώματος και εγκατάσταση 
παραμετροποίηση και θέση σε 
λειτουργία αυτών στο πεδίο 

32441200-8  

τμχ 

 

5 

 

 

500,00€ 

 

2.500,00 € 

8. 

Ψηφιακός Φλατζωτός  Στατικός 
Υδρομετρητής Υπερήχων, (DN50), 
Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή 
ίσης του R800, με ασύρματο 
πομπό μετάδοσης σήματος και 
εγκατάσταση παραμετροποίηση 
και θέση σε λειτουργία αυτών 
στο πεδίο 

32441200-8 τμχ 

10 1.550,00 € 

 

15.500,00 € 

 

9. 

Ψηφιακός Φλατζωτός  Στατικός 
Υδρομετρητής Υπερήχων, (DN65), 
Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή 
ίσης του R800, με ασύρματο 
πομπό μετάδοσης σήματος και 
εγκατάσταση παραμετροποίηση 
και θέση σε λειτουργία αυτών 
στο πεδίο 

32441200-8 τμχ 

40 1.800,00 € 72.000,00 € 

10. 

Ψηφιακός Φλατζωτός  Στατικός 
Υδρομετρητής Υπερήχων, 
(DN100), Μετρ. Κλάσης 
μεγαλύτερης ή ίσης του R800, με 
ασύρματο πομπό μετάδοσης 
σήματος και εγκατάσταση 
παραμετροποίηση και θέση σε 
λειτουργία αυτών στο πεδίο 

32441200-8 τμχ 

40 2.050,00 € 82.000,00 € 

11. 

Ψηφιακός Φλατζωτός   Στατικός 
Υδρομετρητής Υπερήχων, 
(DN150), Μετρ. Κλάσης 
μεγαλύτερης ή ίσης του R800, με 
ασύρματο πομπό μετάδοσης 
σήματος και εγκατάσταση 
παραμετροποίηση και θέση σε 
λειτουργία αυτών στο πεδίο 

32441200-8 τμχ 

3 3.500,00€ 10.500,00 € 
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12. 
Φορητή υπολογιστική μονάδα με 
λογισμικό ανάγνωσης και 
παραμετροποίησης  

32441200-8 τμχ 

1 8.900,00€ 8.900,00€ 

13. 
Δέκτης-Εξοπλισμός λήψης και 
Κεραία οχήματος λήψης 
σημάτων 

32441200-8 τμχ 

1 4.950,00€ 
4.950,00€ 

 

14. Εξοπλισμός παραμετροποίησης 

32441200-8 τμχ 

1 4.180,00€ 4.180,00€ 

15. 
Κεντρικό Λογισμικό Τηλεμετρίας 
Ανάγνωσης-Ανάλυσης-
Διαχείρισης δεδομένων   

32441200-8 τμχ 

1 69.500,00€ 69.500,00€ 

  

  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

2.065.630,00€ 

  

  

 Φ.Π.Α. 24% 495.751,00€ 

  

  

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
2.561.381,00€ 

 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας - Κωδικός CPV: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

 Οδός: Σπύρου Κοκκώνη 2-Ταχ.Κωδ.: 20006-Τηλ.: 2741360512 

E-mail: katsimalisv@vochas.gov.gr & stamou@vochas.gov.gr - Ιστοσελίδα: www.velovocha.gr  

2) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του Δήμου www.velovocha.gr 

3) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση 

δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

mailto:katsimalisv@vochas.gov.gr
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5) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ). 

• Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται την 08η/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ  

• Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), σε ημερομηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 

14η/11/2022 και ώρα 09.00 π.μ.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
6) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 

για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών  

7 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.  

8) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι σύμβασης είναι το πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ‘Ύδρευσης». 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.63.7135.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.  

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Τ.Π.Δ. και 
αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

9) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και για οκτώ  (8) μήνες. 

10) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης  ορίζεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό ίσο με το 3% της εκτιμώμενης αξίας 

χωρίς ΦΠΑ.  

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ./ΕΣΥΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.velovocha.gr 

 
 

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας 
 
 

Αννίβας Παπακυριάκος 
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